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Borgerforslag - støtterblanket
Du kan bruge denne blanket til at støtte et borgerforslag, hvis du ikke kan eller har mulighed for at bruge den
digitale løsning på www.borgerforslag.dk.
Der er ingen forpligtelser forbundet med at være støtter af et forslag.
Støtten er anonym, således forstået at der ikke offentliggøres nogen personoplysninger om støttere i
tilknytning til forslaget. Der henvises i øvrigt til politikken for behandling af personoplysninger på
borgerforslag.dk, som du kan se nedenfor.
Sådan støtter du ikkedigitalt et borgerforslag
1. Når du har udfyldt blanketten og underskrevet den, skal du sende den som fysisk post til Folketinget,
Christiansborg, 1240 København K, att.: Borgerforslag.
2. Når Folketingets Administration har modtaget blanketten, kontrollerer administrationen ved opslag i
Det Centrale Personregister (CPR), at du har stemmeret til folketingsvalg. Herefter registreres din
støtte i systemet, og du modtager en bekræftelse pr. brev eller e-mail på, at din støtte er registreret.

Titel
Indfør bedre beskyttelse af naboer til kæmpevindmøller.
Id: FT-08287

Forslag
Reglerne for beskyttelse af naboer til kæmpe vindmøller halter langt bagud i forhold til de sundhedsfaglige
anbefalinger og reglerne i de lande, vi normalt sammenligner os med. Derfor ønsker vi større afstandskrav
og skærpede støjgrænser for opsætning af vindmøller på land. Desuden skal støjgrænserne gælde ved alle
vindhastigheder, og ikke kun ved 6 og 8 m/s, som de gør i dag. I dag gælder der ingen regler for alle andre
vindhastigheder end 6 og 8 m/s, området er simpelthen ureguleret.
Dette handler ikke om modstand mod den grønne omstilling, det handler derimod om den manglende
beskyttelse af borgerne ved gennemførelsen af den grønne omstilling. Det bør der laves om på, så alle
borgere har samme retsstilling - også i forbindelse med den grønne omstilling.
Lovgivningen bør derfor ændres således at:
1. Afstandskravet hæves til 10 gange vindmøllens totalhøjde, dog minimum 1500 meter.
2. Støjkravene ændres til:
- Max 35 dB hele døgnet.
- Max 20 dB for lavfrekvent støj hele døgnet.
- Støjkravene skal gælde ved alle vindhastigheder. I dag gælder støjkravene kun ved 6 og 8 m/s.
3. Vedr. den lavfrekvente støj skal lydisolationstallene ændres, så der kun tillades mulighed for
overskridelse af grænseværdien hos 10 % af naboerne mod i dag 33%. Derudover skal den usikkerhed,
som beregningerne er behæftet med tillægges de beregnede værdier, således at grænseværdien reelt
bliver 20 dB.
4. Ved naboklager skal kommunerne have pligt til at kræve støjmålinger foretaget ude hos naboen. Dette
gælder både den almindelige og den lavfrekvente støj.

Side 1 af 11

FT-08287 - Indfør bedre beskyttelse af naboer til kæmpevindmøller.

5. Tilsynsmyndigheden skal have pligt til at udføre mindst én kontrolmåling hvert år.
6. Kommunen skal have kigge-adgang (live-acces) til vindmøllers driftsdata, dvs. oplysninger fra
vindmøllens dataopsamlingssystem. Kommunen skal foretage stikprøvekontrol i disse driftsdata mindst
hver 3. måned, og denne kontrol skal dokumenteres. Derudover skal opstillere af støjreducerede vindmøller
hver måned indsende den elektroniske logfil med driftsdata.

Bemærkninger til forslaget
Ad 1.
Vi ønsker, at afstandskravet til nærmeste nabo hæves til 10 gange vindmøllens totalhøjde, dog minimum
1500 meter. I dag er afstandskravet 4 gange vindmøllens totalhøjde. Det svarer til, at der for en vindmølle på
150 meters højde skal være en afstand til nærmeste nabo på 600 meter.
Naboerne lider i dag under den støj, de er udsat for pga. den korte afstand til vindmøllerne. Det er
almindeligt anerkendt at den lavfrekvente støj breder sig betydeligt længere end den almindelige støj.
Når der opsættes vindmøller, bliver kultur- og landskabsværdien, naturens rekreative værdi og ikke mindst
ejendomsværdien væsentligt forringet, og naboer, som netop har valgt at bosætte sig tæt på naturen,
kompenseres ikke tilstrækkeligt herfor.
Folk har svært ved at få solgt deres huse, husene falder i værdi, og der skabes nye udkantsområder
omkring møllen. Hvem ønsker at bosætte sig i nærheden af 150 meter høje vindmøller? Det er således
naboerne, der betaler prisen både med generne og med faldende huspriser.
I andre lande, f.eks. i Tyskland, har man i flere delstater indført øgede anbefalede afstandskrav, så der for
møller på 150 meter i nogle tilfælde skal være 6000 meter til nærmeste nabo.
Vi ønsker afstandskravet hævet, så naboerne opnår en bedre beskyttelse mod støj og øvrige følgevirkninger
samt fald i ejendomsværdien.
Ad 2.
Vi ønsker støjkravene for vindmøller ændret, så de er på niveau med de sundhedsfaglige anbefalinger, dvs.
max 35 dB.
Jf. Vindmøllebekendtgørelsen er støjgrænserne for vindmøller i dag:
- 44 dB alle dage hele døgnet ved 8 m/s
- 42 dB alle dage hele døgnet ved 6 m/s
- 20 dB alle dage hele døgnet ved 6 og 8 m/s for lavfrekvent støj
Ved alle andre vindhastigheder end 6 eller 8 m/s gælder ingen regler for vindmøllerne, ligesom det heller
ikke er tilladt for kommunerne at føre kontrol ved andre vindhastigheder.
Dette udnytter vindmølleproducenterne/opstillerne naturligvis, og de reducerer støjen ved 6 og 8 m/s for så
at ”give møllen fri” ved alle andre hastigheder.
Fremgangsmåden ses b.la. i manualen til Windpro (det program, man bruger til at lave støjberegninger),
hvoraf det fremgår, at man kan benytte den ”Danske model” til at reducere støj ved specifikke
vindhastigheder, og så lade møllen genoptage fuld kraft over disse vindhastigheder.
Det er på ingen måde rimeligt at borgerne ikke nyder nogen beskyttelse ved andre vindhastigheder end 6 og
8 m/s, og derfor skal støjgrænserne naturligvis gælde ved alle vindhastigheder hele døgnet.
Der er foretaget utallige undersøgelser i ind- og udland, der dokumenterer de sundhedsmæssige
konsekvenser ved påvirkning af støj (stress, søvnløshed, hjerte-kar problemer, hovedpine osv.), og det er
almindeligt videnskabeligt anerkendt, at de afledte virkninger af støjgenerne er stærkt sundhedsskadelige –
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også når støjen kommer fra vindmøller.
DASAM’s anbefaling er en støjgrænse på max 35 dB hele døgnet. DASAM (Dansk Selskab for Arbejds- og
Miljømedicin) er den øverste danske lægefaglige instans på miljøområdet, som støttes 100 % af den
danske lægeforening. De udtaler i deres høringssvar til Vindmøllebekendtgørelsen, at 44 dB er alt for højt og
uacceptabelt, og at grænsen bør være maksimalt 35 dB hele døgnet. DASAM udtaler ligeledes i deres
høringssvar at: ”En række originalartikler og flere reviews viser, at mellem 10 og 40% af borgere, der bor
tæt på vindmøller, føler sig generet eller meget generet af støjen, og det er vist, at antallet af generede
personer stiger kraftigt, når støjen kommer over 35 dB.”
Opmærksomheden henledes på, at en stigning på 3 dB svarer til en fordobling af støjen, så 44 dB svarer til,
at det fysiske lydtryk er 8 gange så højt som ved 35 dB.
Der ses ofte henvisninger til Kræftens Bekæmpelses undersøgelse af vindmøllestøj fra 2019 for at
dokumentere, at vindmøller ikke har en skadelig effekt på helbredet. Undersøgelsen kan dog ikke afkræfte,
at støjen og den lavfrekvente støj fra de store vindturbiner har en skadelig virkning på helbredet. Det har
forskeren bag undersøgelsen, Mette Sørensen, udtalt i mail af 06.10.2020 til Susanne Jensen: ”Vi mener
ikke, at vores studie afkræfter mistanken om en sammenhæng mellem vindmøllestøj og de sygdomme, vi
har undersøgt.”
Beskyttelsen af borgerne i Danmark er også langt svagere end i andre lande, vi normalt sammenligner os
med. I Sverige f.eks. er støjgrænsen for vindmøller 35 dB om natten, det har den været de sidste 10 år.
Ad 3.
Vi ønsker at naboer til vindmøller bliver beskyttet mod lavfrekvent støj som minimum i samme grad, som
naboer til andre støjkilder bliver det.
I dag er grænseværdien for lavfrekvent støj fra vindmøller 20 dB.
Af Miljøstyrelsens nugældende vejledning for lavfrekvent støj, jf. Miljøstyrelsens Orientering nr. 7 (1997),
fremgår det, at grænseværdierne for lavfrekvent støj, er fremsat ud fra tilgængelig viden. De er fremsat
således, at 97 % af befolkningen ikke vil føle sig generet af støj under disse grænser, hvilket er den
sædvanlige praksis.
Følgende fremgår af samme orientering: ”Det er imidlertid vurderet som væsentligt, at den bestående viden
udnyttes i videst muligt omfang til behandling af verserende sager og – hvad der er mest væsentligt – til at
forebygge, at der opstår nye gener.”
Miljøstyrelsen konstaterer altså – helt korrekt – at det er væsentligt, at grænseværdien for lavfrekvent støj
ikke overskrider 20 dB!
For vindmøller er grænseværdien for den lavfrekvente støj imidlertid reelt 22 dB, da man helt særligt for
vindmøller har valgt, at der skal indregnes en usikkerhed på ± 2 dB, som altid skal anvendes i vindmøllens
favør. Denne usikkerhed benyttes ikke ved andre støjkilder. Dette fremgår da også af notat af 23.09.2011 fra
Miljøstyrelsen til ministeren i forbindelse med revision af bekendtgørelsen, hvor der står følgende:
”Til forskel fra anvisningerne for virksomheder foreslås det, at der benyttes en ubestemthed, når reglerne
om lavfrekvent støj fra vindmøller kontrolleres.”
Det betyder, at der i forbindelse med kontrol af vindmøller skal konstateres en overskridelse af
grænseværdien på mere end 2 dB, før kommunen har nogen mulighed for at gribe ind. Dette har man valgt
til trods for, at der af samme notat til ministeren fremgår følgende udsagn: ”Miljøstyrelsen finder, at der vil
være tale om en væsentlig støjulempe, hvis den lavfrekvente støj indendørs overstiger 20dB om aftenen og
natten. Den oplevede gene fra lavfrekvent støj øges stærkt når støjen kommer over 20 dB, og forskningen
gennem de senere år understøtter den vurdering. Generende lavfrekvent støj kan give søvnforstyrrelser og
stresssymptomer som hovedpine, træthed og anspændthed.”
Vi mener at disse særregler for vindmøller er højst urimelige, og vi ønsker, at de beregnede værdier skal
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tillægges 2 dB, så de kommer naboerne til gode i stedet for vindmølleopstiller, og således at Miljøstyrelsens
egen vejledning overholdes.
Foruden ovenstående anvendes der i den nuværende støjbekendtgørelse for vindmøller nogle
lydisolationstal, der tillader en potentiel overskridelse af grænseværdien på 20 dB hos hele 33 % af
naboerne. Vi ønsker, at disse lydisolationstal tilrettes, så de kun tillader en potentiel overskridelse af
grænseværdien hos 10 % af naboerne. Dette vil være analogt med de lydisolationstal og dermed den
tålegrænse, der har været anvendt i andre sammenhænge, eksempelvis i hurtigfærgebekendtgørelsen.
I vores optik var lydisolationstallene og usikkerheden på beregningerne en taktisk skrivebordsøvelse, som
det var nødvendigt at medtage, hvis vindmøllerne skulle kunne beregnes til at overholde grænseværdien på
20 dB.
I virkeligheden er støjen fra vindmøller højere. Den 14.11.2011 udtaler Professor Henrik Møller til Politiken:
”Det betyder efter vores vurdering, at møllerne ifølge styrelsens beregninger først vil overskride grænsen på
20 dB, når man ude i virkeligheden rent faktisk har op mod 30 dB i de dårligst isolerede huse”.
Hvis der skal skabes tryghed hos naboerne til kæmpevindmøller, skal disse lempelige særregler for
vindmøller fjernes.
Ad 4.
Vi ønsker, at der ved naboklager skal være pligt til at foretage støjmålinger ude hos naboen. I dag må
kommunen slet ikke kræve målinger af den lavfrekvente støj foretaget ude hos naboen, den lavfrekvente
støj skal derimod beregnes med de ovenfor beskrevne beregningsmetoder. Kommunerne har således ikke
nogen mulighed for at kontrollere, om grænseværdien reelt er overskredet ved naboens bopæl eller ej.
For alle andre støjkilder end vindmøller skal den lavfrekvente støj måles indendørs hos naboerne, jf.
Miljøstyrelsens Orientering nr. 7 (1997): ”Lavfrekvent støj skal måles indendørs i den berørte bolig. Dels er
der herved den bedste sammenhæng mellem måleresultat og oplevet gene, dels er det meget vanskeligt at
måle lavfrekvent støj udendørs, især på grund af vindens påvirkning af mikrofonen.”
Dette skal selvfølgelig også gælde for vindmøller, så naboer til vindmøller nyder samme beskyttelse som
alle andre borgere.
Ad 5.
I dag føres der stort set ingen tilsyn med vindmøllerne. Det ønsker vi, at der bliver lavet om på.
Tilsynsmyndigheden (kommunerne) skal have pligt til at kræve vindmøllerne kontrolmålt mindst én gang
årligt. I dag har de blot muligheden, og flere steder udnyttes denne mulighed ikke. Denne årlige måling skal
foretages af et uvildigt firma, og kommunen skal føre tilsyn med, at målingen udføres korrekt.
Ad 6.
For at sikre kommunens løbende tilsyn ønsker vi, at kommunen skal have kigge-adgang (live-acces) til
vindmøllens driftsdata. Kommunen skal foretage stikprøvekontrol mindst hver 3. måned i disse driftsdata,
og denne kontrol skal dokumenteres. Derudover skal opstillere af støjreducerede vindmøller hver måned
indsende den elektroniske logfil med driftsdata, dvs. oplysninger fra vindmøllens dataopsamlingssystem.
Logfilen skal indeholde alle data, så det fremgår tydeligt, hvis møllens indstillinger har været ændret i
perioden. Dvs. både som tal i 10-min. intervaller og grafer i timeintervaller.

Forslag stillet af

Kontaktoplysninger

Helene Hundstrup Granhøj
Danmark Svendborg

helene@granhoej.com

Medstillere

Kontaktoplysninger
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Flemming Larsen
Svendborg
Lars Granhøj
Svendborg

fl@flelacable.dk
53770902
lars@boatcam.dk

Luise Midtgaard Christensen
Svendborg

mail@luisemidtgaard.dk
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Støtteerklæring
For borgere der ikke kan eller har mulighed for at bruge den digitale løsning på borgerforslag.dk.
Jeg ønsker at være støtter for det borgerforslag, der fremgår af denne blanket.

Fulde navn (skal udfyldes)

Adresse (skal udfyldes)

Postnummer (skal udfyldes)

By (skal udfyldes)

Cpr-nummer (skal udfyldes)

E-mail (hvis du ønsker en kvittering for registreringen af din støtte pr. e-mail)

Dato

Underskrift

Med min underskrift bekræfter jeg, at jeg har læst forslaget, og at jeg har læst og accepteret
samtykkeerklæringen nedenfor.

Samtykkeerklæring
Jeg bekræfter følgende:
Jeg accepterer, at jeg som støtter af et borgerforslag ikke kan trække min støtte tilbage, når jeg har
givet den.
Jeg har læst og accepteret den vedlagte politik for behandling af personoplysninger på
borgerforslag.dk.
Jeg accepterer, at der behandles personoplysninger om mig som beskrevet i politikken, når jeg som
støtter benytter borgerforslagsordningen.
Jeg accepterer, at jeg kun kan støtte det samme borgerforslag én gang.
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Politik for behandling af personoplysninger i borgerforslag.dk
Når man anvender den digitale løsning for borgerforslag på hjemmesiden borgerforslag.dk som hovedstiller,
medstiller eller støtter af et borgerforslag, behandles der visse oplysninger om én. Dette er nærmere
beskrevet i det følgende.

Formål med behandlingen af personoplysninger
Formålet med at behandle personoplysninger i den digitale løsning for borgerforslag på borgerforslag.dk er
at varetage de opgaver, der følger af lov nr. 1672 af 26. december 2017 om etablering af en ordning for
borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget og af bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en
ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget. Oplysninger, som indsamles gennem
ordningen, anvendes ikke til andre formål og overgives ikke til andre.

Indhentning og behandling af oplysninger om hovedstillere
Hovedstilleren er den person, som har indleveret et borgerforslag – enten gennem hjemmesiden
borgerforslag.dk eller gennem den papirbaserede løsning, som er til rådighed for borgere, der ikke kan eller
har mulighed for at benytte den digitale løsning.
I det følgende beskrives, hvordan der behandles oplysninger om hovedstilleren, hvis hovedstilleren bruger
den digitale løsning. Om behandling af oplysninger om hovedstillere, som bruger den papirbaserede
løsning, henvises til afsnittet ”Særligt om ikkedigitale borgere” nedenfor.
For at kunne skrive sit borgerforslag, skal man som hovedstiller først logge ind med NemID og derefter
indtaste sit cpr-nummer.
Når hovedstilleren logger ind med NemID, indhenter systemet hovedstillerens NemID-PID. PID-nummeret
(Personligt ID-nummer) udgør en entydig identifikation af signaturholderen bag en personsignatur.
NemID-PID-nummeret benyttes til at kontrollere, at det cpr-nummer, der efterfølgende indtastes, tilhører
den person, som er logget ind med NemID. Desuden gemmes NemID-PID-nummeret i systemet med
henblik på at sikre, at hovedstilleren ikke samtidig kan være medstiller eller støtter af det samme forslag.
Det oplyste cpr-nummer gemmes ikke i systemet.
Når hovedstilleren efterfølgende indtaster sit cpr-nummer, indhenter systemet oplysninger om
hovedstillerens navn, bopælskommune og stemmeret til folketingsvalg fra Det Centrale Personregister.
Det er nødvendigt at indtaste sit cpr-nummer igen, selv om man allerede er logget ind med NemID, for at
systemet kan hente de nødvendige oplysninger om én, bl.a. om stemmeret til folketingsvalg.
Hovedstillerens navn og bopælskommune offentliggøres i tilknytning til borgerforslaget på borgerforslag.dk.
Det er ikke muligt at være hovedstiller af et borgerforslag anonymt. Det er en betingelse for at benytte
borgerforslagsordningen, at man har stemmeret til folketingsvalg, og oplysningerne om stemmeret bruges
til at sikre, at hovedstilleren opfylder denne betingelse.
Samtidig med at man indleverer sit borgerforslag, skal man som hovedstiller oplyse kontaktoplysninger for
sig selv i form af en e-mailadresse og eventuelt et telefonnummer. Kontaktoplysningerne offentliggøres i
tilknytning til forslaget.
Hvis man går væk fra hjemmesiden, efter at man er begyndt at skrive et borgerforslag, men inden man er
gået videre til den efterfølgende side, hvor man inviterer sine medstillere, vil systemet automatisk gemme
det, man har skrevet, som en kladde. Kladden knyttes til ens NemID-PID og vil derefter automatisk komme
frem, hvis man logger ind igen, så man kan skrive videre, hvis man ønsker det.

Sletning af oplysninger om hovedstillere
Hvis et borgerforslag bortfalder, fordi der ikke inden for fristen er et tilstrækkeligt antal medstillere, som har
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bekræftet at ville være medstillere, slettes forslaget fra den digitale løsning sammen med alle oplysninger
om hovedstilleren, de angivne medstillere og eventuelle medstillere, som allerede har bekræftet. Det
samme gælder, hvis forslaget afvises af Folketingets Administration, fordi dets indhold ikke overholder
reglerne for borgerforslag.
Hvis systemet automatisk har gemt en kladde knyttet til en hovedstillers NemID-PID som beskrevet
ovenfor, slettes kladden og det tilknyttede NemID-PID automatisk efter 14 dage, hvor hovedstilleren ikke har
været logget ind.
Hvis et borgerforslag ikke opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, bevares selve forslaget i
systemet, men oplysningerne om hovedstilleren og medstillerne slettes. Selve forslaget vil fortsat være
tilgængeligt på borgerforslag.dk, men uden oplysninger om hovedstilleren og medstillerne. Hovedstillerens
og medstillernes bopælskommune eller – hvis de bor uden for Danmark – deres bopælsland vil dog stadig
kunne ses i tilknytning til forslaget, men uden navn eller andre oplysninger, der kan bruges til at identificere
de pågældende.
Hvis borgerforslaget opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, bevares oplysningerne om
hovedstilleren og medstillerne i systemet, indtil Folketingets behandling af det beslutningsforslag, som
måtte udspringe af borgerforslaget, er færdig, eller indtil det må anses for afklaret, at et sådant
beslutningsforslag ikke vil blive fremsat i Folketinget. Selve forslaget vil fortsat være tilgængeligt på
borgerforslag.dk, men efter at oplysningerne om hovedstilleren og medstillerne er slettet, kan forslaget kun
ses uden disse oplysninger. Hovedstillerens og medstillernes bopælskommune eller – hvis de bor uden for
Danmark – deres bopælsland vil dog stadig kunne ses i tilknytning til forslaget, men uden navn eller andre
oplysninger, der kan bruges til at identificere de pågældende.
Bemærk, at Folketingets Administration såvel før som i og efter perioden, hvor et borgerforslag er offentligt
tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer, kan opbevare oplysninger om administrationen af
borgerforslagsordningen, herunder oplysninger om hovedstilleres og medstilleres identitet i tilknytning til
bestemte forslag og korrespondance med borgere om ordningen, i Folketingets Administrations almindelige
journal- og sagsbehandlingssystemer. Formålet hermed er navnlig at sikre dokumentation af
sagsbehandlingen, f.eks. for at kunne rekonstruere hændelsesforløb, hvis der skulle opstå uenighed
mellem Folketingets Administration og borgere om administrationen af ordningen.

Indhentning og behandling af oplysninger om medstillere
Medstillere er personer, som sammen med hovedstilleren stiller sig offentligt bag et borgerforslag. Det er
en betingelse for at få et borgerforslag offentliggjort på borgerforslag.dk med henblik på indsamling af
støttetilkendegivelser fra offentligheden, at hovedstilleren i forbindelse med indgivelsen af forslaget har
angivet mindst 3 og højst 10 medstillere, og at mindst 3 af disse har bekræftet at ville være medstillere.
Det er muligt at acceptere at være medstiller enten gennem hjemmesiden borgerforslag.dk eller gennem
den papirbaserede løsning, som er til rådighed for borgere, der ikke kan eller har mulighed for at benytte
den digitale løsning. Har hovedstilleren benyttet den papirbaserede løsning, skal medstillerne dog også
benytte den papirbaserede løsning.
I det følgende beskrives, hvordan der behandles oplysninger om medstillere, som bruger den digitale
løsning. Om behandling af oplysninger om medstillere, som bruger den papirbaserede løsning, henvises til
afsnittet ”Særligt om ikkedigitale borgere” nedenfor.
For at bekræfte at ville være medstiller af et borgerforslag, skal man benytte det link, som man har
modtaget i en e-mail fra systemet med invitation til at være medstiller. Når man benytter linket, kommer
man ind på en side under borgerforslag.dk, hvor man først skal logge ind med NemID og derefter indtaste
sit cpr-nummer.
Når medstilleren logger ind med NemID, indhenter systemet medstillerens NemID-PID. PID-nummeret
(Personligt ID-nummer) udgør en entydig identifikation af signaturholderen bag en personsignatur.
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NemID-PID-nummeret benyttes til at kontrollere, at det cpr-nummer, der efterfølgende indtastes, tilhører
den person, som er logget ind med NemID. NemID-PID-nummeret gemmes endvidere i systemet med
henblik på at sikre, at medstilleren ikke samtidig kan være hovedstiller eller støtter af det samme forslag, og
at den samme person kun optræder som medstiller af forslaget én gang. Det oplyste cpr-nummer gemmes
ikke i systemet.
Når medstilleren efterfølgende indtaster sit cpr-nummer, indhenter systemet oplysninger om medstillerens
navn, bopælskommune og stemmeret til folketingsvalg fra Det Centrale Personregister.
Det er nødvendigt at indtaste sit cpr-nummer igen, selv om man allerede er logget ind med NemID, for at
systemet kan hente de nødvendige oplysninger om én, bl.a. om stemmeret til folketingsvalg.
Medstillerens navn og bopælskommune offentliggøres i tilknytning til borgerforslaget på borgerforslag.dk.
Det er ikke muligt at være medstiller af et borgerforslag anonymt. Det er en betingelse for at benytte
borgerforslagsordningen, at man har stemmeret til folketingsvalg, og oplysningerne om stemmeret bruges
til at sikre, at medstilleren opfylder denne betingelse.
Samtidig med at man bekræfter at ville være medstiller, kan man oplyse kontaktoplysninger for sig selv i
form af e-mailadresse og/eller telefonnummer. Disse offentliggøres de i tilknytning til forslaget.

Sletning af oplysninger om medstillere
Hvis borgerforslaget bortfalder, fordi der ikke inden for fristen er et tilstrækkeligt antal medstillere, som har
bekræftet at ville være medstillere, slettes forslaget fra den digitale løsning sammen med alle oplysninger
om hovedstilleren, de angivne medstillere og eventuelle medstillere, som allerede har bekræftet. Det
samme gælder, hvis forslaget afvises af Folketingets Administration, fordi dets indhold ikke overholder
reglerne for borgerforslag.
Hvis borgerforslaget ikke opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, bevares selve forslaget i
systemet, men oplysningerne om hovedstilleren og medstillerne slettes. Selve forslaget vil fortsat være
tilgængeligt på borgerforslag.dk, men uden oplysninger om hovedstilleren og medstillerne. Hovedstillerens
og medstillernes bopælskommune eller – hvis de bor uden for Danmark – deres bopælsland vil dog stadig
kunne ses i tilknytning til forslaget, men uden navn eller nogen andre oplysninger, der kan bruges til at
identificere de pågældende.
Hvis borgerforslaget opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, bevares oplysningerne om
hovedstilleren og medstillerne i systemet, indtil Folketingets behandling af det beslutningsforslag, som
måtte udspringe af borgerforslaget, er færdig, eller indtil det må anses for afklaret, at et sådant
beslutningsforslag ikke vil blive fremsat for Folketinget. Selve forslaget vil fortsat være tilgængeligt på
borgerforslag.dk, men efter at oplysningerne om hovedstilleren og medstillerne er slettet, kan forslaget kun
ses uden disse oplysninger. Hovedstillerens og medstillernes bopælskommune eller – hvis de bor uden for
Danmark – deres bopælsland vil dog stadig kunne ses i tilknytning til forslaget, men uden navn eller andre
oplysninger, der kan bruges til at identificere de pågældende.
Bemærk, at Folketingets Administration såvel før som i og efter perioden, hvor et borgerforslag er offentligt
tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer, kan opbevare oplysninger om administrationen af
borgerforslagsordningen, herunder oplysninger om hovedstilleres og medstilleres identitet i tilknytning til
bestemte forslag og korrespondance med borgere om ordningen, i Folketingets Administrations almindelige
journal- og sagsbehandlingssystemer. Formålet hermed er navnlig at sikre dokumentation af
sagsbehandlingen, f.eks. for at kunne rekonstruere hændelsesforløb, hvis der skulle opstå uenighed
mellem Folketingets Administration og borgere om administrationen af ordningen.

Indhentning og behandling af oplysninger om støttere
Støttere er de personer, som tilkendegiver deres støtte til et borgerforslag med henblik på, at forslaget kan
komme til behandling i Folketinget. Man kan være støtter af et forslag enten gennem den digitale løsning på
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borgerforslag.dk eller gennem den papirbaserede løsning, som er til rådighed for borgere, der ikke kan eller
har mulighed for at benytte den digitale løsning.
I det følgende beskrives, hvordan der behandles oplysninger om støttere, som bruger den digitale løsning.
Om behandling af oplysninger om støttere, som bruger den papirbaserede løsning, henvises til afsnittet
”Særligt om ikkedigitale borgere” nedenfor.
Når man klikker på ”støt forslaget” under et borgerforslag på borgerforslag.dk, kommer man til en side, hvor
man først skal logge ind med NemID og derefter indtaste sit cpr-nummer.
Når støtteren logger ind med NemID, indhenter systemet støtterens NemID-PID. PID-nummeret (Personligt
ID-nummer) udgør en entydig identifikation af signaturholderen bag en personsignatur.
NemID-PID-nummeret benyttes til at kontrollere, at det cpr-nummer, der efterfølgende indtastes, tilhører
den person, som er logget ind med NemID. NemID-PID-nummeret gemmes endvidere i systemet med
henblik på at sikre, at støtteren ikke samtidig kan være hovedstiller eller medstiller af det samme forslag, og
at den samme person kun støtter forslaget én gang. Det oplyste cpr-nummer gemmes ikke i systemet.
Når støtteren efterfølgende indtaster sit cpr-nummer, indhenter systemet oplysninger om støtterens
stemmeret til folketingsvalg fra Det Centrale Personregister. Det er en betingelse for at benytte
borgerforslagsordningen, at man har stemmeret til folketingsvalg, og oplysningerne om stemmeret bruges
til at sikre, at støtteren opfylder denne betingelse.
Det er nødvendigt at indtaste sit cpr-nummer igen, selv om man allerede er logget ind med NemID, for at
systemet kan hente de nødvendige oplysninger om én, bl.a. om stemmeret til folketingsvalg.
Der opbevares ingen oplysninger om støttere ud over NemID-PID i den digitale løsning, og der
offentliggøres ingen personoplysninger om støttere i tilknytning til de enkelte borgerforslag.

Sletning af oplysninger om støttere
NemID-PID for støtterne af et borgerforslag opbevares, så længe indsamlingen af støtteerklæringer for
forslaget løber.
Det vil sige, at hvis et borgerforslag ikke opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, slettes
NemID-PID for de personer, som har registreret sig som støttere af forslaget, med det samme fristen er
udløbet.
Hvis borgerforslaget opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, fortsætter indsamlingen af
støtteerklæringer ud over fristen, indtil Folketingets behandling af det beslutningsforslag, som måtte
udspringe af borgerforslaget, er færdig, eller indtil det må anses for afklaret, at et sådant beslutningsforslag
ikke vil blive fremsat for Folketinget. Derefter lukkes indsamlingen af støtteerklæringer for forslaget, og
NemID-PID for alle, som har registreret sig som støttere af forslaget, slettes.
Bemærk, at eventuel e-mailkorrespondance mellem Folketingets Administration og en støtter af et
borgerforslag kan blive gemt i Folketingets Administrations almindelige journal- og
sagsbehandlingssystemer. Formålet hermed er navnlig at sikre dokumentation af sagsbehandlingen, f.eks.
for at kunne rekonstruere hændelsesforløb, hvis der skulle opstå uenighed mellem Folketingets
Administration og borgere om administrationen af ordningen.

Særligt om ikkedigitale borgere
Borgere, som ikke kan eller har mulighed for at benytte den digitale løsning på borgerforslag.dk – herefter
betegnet ikkedigitale borgere – kan i stedet benytte en papirbaseret løsning. De pågældende borgere skal
så tilkendegive, at de ønsker at være hovedstiller, medstillere eller støttere af et borgerforslag, ved at
indsende en papirbaseret blanket med de relevante oplysninger som fysisk post til Folketingets
Administration.
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Når Folketingets Administration modtager en blanket fra en ikkedigital borger, undersøger Folketingets
Administration ved opslag i Det Centrale Personregister, at borgeren har stemmeret til folketingsvalg. Det
er en betingelse for at benytte borgerforslagsordningen, at man har stemmeret til folketingsvalg, og
oplysningerne om stemmeret bruges til at sikre, at borgeren opfylder denne betingelse.
Hvis betingelsen om stemmeret er opfyldt, indtaster Folketingets Administration oplysningerne fra
blanketten i den digitale ordning. De indtastede oplysninger behandles herefter på samme måde som
tilsvarende oplysninger om borgere, der selv har benyttet den digitale løsning.
Bemærk, at korrespondance pr. post eller e-mail mellem Folketingets Administration og ikkedigitale borgere
kan blive gemt i Folketingets Administrations almindelige journal- og sagsbehandlingssystemer. Endvidere
kan modtagne blanketter blive gemt fysisk. Formålet hermed er navnlig at sikre dokumentation af
sagsbehandlingen, f.eks. for at kunne rekonstruere hændelsesforløb, hvis der skulle opstå uenighed
mellem Folketingets Administration og borgere om administrationen af ordningen. Fysisk opbevarede
blanketter opbevares bag lås og vil kun være tilgængelige for medarbejdere i Folketingets Administration,
som har behov for adgang til oplysningerne i blanketterne til varetagelse af arbejdsopgaver.

Deling på sociale medier
Den digitale løsning på borgerforslag.dk giver mulighed for, at man kan dele oplysninger om sin støtte til et
borgerforslag på visse sociale medier.
Deling af disse oplysninger på sociale medier er underlagt vedkommende sociale mediums brugervilkår og
bestemmelser om behandling af personoplysninger. Folketinget er ikke ansvarligt for indhold, som brugere
af ordningen deler på sociale medier i tilknytning til borgerforslag.

Sikkerhed og logning i den digitale løsning på borgerforslag.dk
Kommunikation mellem brugerne og systemet foregår på en krypteret og sikker forbindelse. Der bliver ikke
gemt personidentificerbare oplysninger ud over, hvad der beskrevet i denne politik.
Systemet er hostet eksternt, og der er indgået en databehandleraftale, som løbende kontrolleres af
Folketinget.
Data, som behandles i systemet, opbevares på servere, som fysisk befinder sig i EU.

Dataansvarlig myndighed og kontakt
Den dataansvarlige myndighed for borgerforslagsordningen er Folketinget.
Man kan tage kontakt til Folketinget om spørgsmål om behandlingen af personoplysninger i forbindelse med
borgerforslagsordningen på følgende adresser:
Folketinget
Att.: Borgerforslag
Christiansborg
1240 København K
borgerforslag@ft.dk
Eller på telefon 3337 5500.
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